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Zapraszamy na Control-Tech - stoisko B65
Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH, organizowane równolegle z targami
METAL i NONFERMET stwarzają doskonałą okazję zapoznania się z krajową i zagraniczną ofertą
z dziedziny pomiarów, narzędzi, automatyki czy urządzeń ważących. W tym roku Targi Kielce
organizują tą niezwykłą wystawę już po raz piąty i mimo, iż CONTROL-TECH to targi wyjątkowo

specjalistyczne przyciągają przedstawicieli różnych branż. - Najnowsze techniki i metody pomiarowe
są niezbędne w funkcjonowaniu praktycznie wszystkich gałęzi przemysłu.
A targi CONTROL-TECH stwarzają okazję zapoznania się z bardzo szeroką ofertą firm z branży
pomiarów, narzędzi, automatyki czy urządzeń ważących - mówi Joanna Adamczyk, menadżer targów.
Podobnie jak przed rokiem uczestnicy tegorocznych targów zaprezentują m.in.: urządzenia ważące
i dozujące, przepływomierze, systemy napędowe, aparaturę do pomiaru energii, wilgotności,
temperatury powietrza, pompy dozujące, sprzęt analityczno - laboratoryjny, cyfrowe czujniki i układy
pomiaru sił, a także wagi przemysłowe, laboratoryjne, hakowe, systemy zliczania elementów,
mikroskopy proste i odwrócone, pomiarowe, wiskozymetry laboratoryjne i przemysłowe, projektory
pomiarowe, mikroskopy inspekcyjne i pomiarowe, twardościomierze przenośne i stacjonarne,
twardościomierze do gumy i tworzyw sztucznych, gęstościomierze, przyrządy do pomiaru i analizy
drgań, oraz laserowego osiowania i ustawiania maszyn. Podobnie jak poprzednim, również tej edycji
targów towarzyszyć będą seminaria i dyskusje panelowe.
http://laboratoria.net/aktualnosci/4031.html
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.

22-01-2021

Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.

22-01-2021

Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.

22-01-2021

EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.

22-01-2021

Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.

22-01-2021

"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.

18-01-2021

Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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